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In vogelvlucht

Boven de stadsgrachten, alhier, vertoont

zich regelmatig een spierwitte Kapmeeuw.
Alleen van het „koptelefoontje” is flauw

iets te zien, maar verder niets dan wit. Geen

grgs op de mantel, geen grauw onder aan

de vleugelpennen. De poten en snavel zijn

oranje-rood, iets lichter dunkt mij dan nor-

maal. Gisteren nam ik de vogel voor het

eerst waar; ook vandaag was hij weer op

dezelfde gracht aanwezig. De vogel zat vlak

voor me op het ijs, zodat ik hem rustig kon

observeren. (Meppel, 16-1 -'55, Rein Schut)

Wij ontvingen een schitterende uitgave van

de Nordrhein-Westfalischen Vogelschutz-

warte Essen-Bredeney, Agidiusstrasse 94

(Waldhaus). Het boekje is verlucht met

fraaie foto’s, is 60 pagina's groot en bevat

interessante artikelen, waarvan we er enke-

le zullen noemen.

„Der Werdegang des internationalen Vo-

gelschutzes und seine heutigen Aufgaben”

door Ministerialdirigent a. D. Dr. h. c. Lud-

wig Schuster. „Die biologische Schadlings-

bekampfung durch Vogel” door Dr. H. N.

Kluyver. „Jugend und Vogelschutz” door

Forstmeister Dr. J. Sigmond.

Sinds vorig jaar Januari is onze lezerskring

weer groter geworden en wel met 75 nieu-

we donateurs van vogelbeschermingswach-

ten en 140 nieuwe abonné’s (verspreide vo-

gel vrienden over het gehele land.) Voor-

waar, onze toekomst houdt goede beloften

in. Wat doet U om „Wiek en Sneb" groter

te maken? Het is zo belangrijk, lezers! Kom

met daden. Gepraat wordt er al genoeg. Te-

gen enthousiasme is niets bestand.

Wie iets meer wil weten over stookolie, leze

„Stookolie bedreigt onze kusten”, een uit-

gave van de Stichting I.V.I.O. (serie AO

501). U heeft in de dagbladen veel kunnen

lezen over stookolie bij het Deense vacantie-

eiland Fanoe, voor de kust van Jutland. Wij

zullen trachten enkele gegevens uit Dene-

marken te verzamelen en zullen die in ons

volgende nummer pupliceren.

Op 1 foto troffen

wij 6 ooievaars.

De foto was ge-

publiceerd in de

Nieuwe Rotterd.

Courant van 11

Januari 1955 en het knipsel werd ons

gezonden door onze abonné Mevrouw

Dirkzwager-Tom te Purmer. Het bijzonde-

re? Wel, dat was het onderschrift bij de

foto: Reeds drie jaar overwintert een

ooievaarspaar te Neurenberg in een oude

ruïne. Dit jaar voor het eerst zijn ook de

jongen voor de wintersport overgebleven,

zodat de Neurenbergers dagelijks dit tafe-

reeltje kunnen zien.

„Wintervoeding van verschillende vogel-
soorten” is de titel van het geschriftje (Me-

dedeling nr 1), dat door de Nederlandse

Vereniging tot bescherming van vogels is

uitgegeven. Het geeft aardige tipsover het

voeren in de tuinen en ook — dat is meer

voor de doorgewinterde vogelvrienden —,

het voeren van watervogels bij felle koude.


